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1. Bir önceki yıl Müdür Yardımcısı Ali Bey tarafından da-
yakla cezalandırılmış olduğu için Ali Bey’den hoşlan-
mayan Bülent, bu dönem almaya başladığı tarih der-
sine Ali Bey girdiği için bu derse karşı da olumsuz bir 
tutum geliştirmiştir. 

Bülent’in tarih dersine karşı da olumsuz bir tutum 
geliştirmesi aşağıdakilerden hangisinin sonucu-
dur? 

A) İkinci dereceden koşullanma 
B) Duyusal ön koşullanma
C) Genelleme
D) Birleşik koşullanma
E) Garcia etkisi

2. Normal olarak pek sık ağlamayan bir anaokulu öğren-
cisi, istediği bir oyuncağı elde edemediğinde ağlamış 
ve öğretmeni de onu susturabilmek için istediği oyun-
cağı ona vermiştir. Bu olaydan sonra öğrenci gerek 
okulda gerekse evde istediği bir şeyi yaptırmak için 
sık sık ağlamaya başlamıştır. 

Çocuğun ağlama davranışında görülen değişme 
aşağıdaki öğrenme türlerinden hangisiyle açıkla-
nabilir? 

A) Kavrama yoluyla öğrenme 
B) Sınama-yanılma yoluyla öğrenme 
C) Tepkisel koşullanma 
D) Edimsel koşullanma 
E) Dolaylı öğrenme 

3. Engin, televizyonda yayınlanan bazı reklamları çok 
beğenmekte ve bu reklamları tekrar tekrar izlemekten 
zevk almaktadır. Ancak, sevdiği reklamların ne zaman 
yayınlanacağı belli olmadığından, Engin, izlemekten 
zevk aldığı çok az sayıda reklam olduğu halde izleme-
yi hiç istemediği birçok reklamı da sevdiği reklamları 
kaçırmamak için izlemektedir. 

Engin’in izlemeyi istemediği hâlde birçok reklamı 
izleme davranışının sürmesiyle ilgili olarak aşağı-
daki yorumlardan hangisi yapılabilir? 

A) İzlemeyi istediği reklamı kaçırma olasılığını ortadan 
kaldırmak için bu davranışı bir kaçma stratejisi ola-
rak kullanması 

B) İzlemekten hoşlanmadığı reklamların bitmesiyle 
hoşlanmadığı bir uyarıcıdan kurtulduğu için bu 
davranışının olumsuz pekişmesi

C) Sürekli reklam izlediği için bu davranışın otomatik-
leşmesi ve alışkanlık hâline gelmesi 

D) İzlemekten hoşlandığı reklamların ne zaman yayın-
lanacağı belli olmadığı için tüm reklamları izleme 
davranışının değişken aralıklı olarak pekiştirilmesi 

E) İzlemek istemediği reklamları ister istemez çok 
izlediği için bu reklamlara karşı duyarsızlaşmış ol-
ması 

4. Derste söz alarak yaptığı katkılar nedeniyle öğret-
meninden övgüler aldığı için derse sürekli olarak 
hazırlıklı gelen bir öğrencinin öğretmeninin üst 
üste birkaç kez yaptığı katkıların ardından herhan-
gi bir tepki vermemesi üzerine derse hazırlıklı gel-
mekten ve derste söz almaktan vazgeçmesi aşağı-
dakilerden hangisiyle açıklanabilir? 

A) Kaçma 
B) Kaçınma 
C) Olumsuz pekiştirme 
D) Sönme 
E) Ketlenme
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5. Ahmet Bey, tekstil atölyesinde çalışan işçilerine diktik-
leri her 100 gömlek için belirli bir ücret ödemektedir. 
Aynı sektörde faaliyet gösteren bir başka firmanın sa-
hibi Özlem Hanım ise çalışanlarına aylık olarak belirli 
bir ücret ödemeyi tercih etmektedir. Her ikisi de bir 
endüstri psikoloğundan çalışanlarının daha verimli 
olmaları için nasıl bir ücretlendirme şeklini tercih et-
melerinin uygun olacağı konusunda bilgi almak iste-
miş, psikolog da onlara çalışanlarının ücret alabilmek 
için belli sayıda parça üretmelerini bu şekilde belirli 
bir kotayı doldurmalarını ve bunun karşılığında onla-
ra ödenecek ücretlerin de ancak bir ay dolduğunda 
ödenmesini önermiştir. 

Bu örnekte Ahmet Bey’in, Özlem Hanım’ın uygu-
ladığı ve endüstri psikoloğunun önerdiği ödeme 
sistemleri sırasıyla aşağıdaki pekiştirme tarifele-
rinden hangilerini çağrıştırmaktadır? 

A) Sabit Oranlı - Sabit Aralıklı - Birleşik 
B) Sabit Aralıklı - Sabit Oranlı - Birleşik
C) Sabit Aralıklı - Sabit Oranlı - Artan Oranlı 
D) Sabit Oranlı - Sabit Aralıklı - Artan Oranlı
E) Sabit Oranlı - Sabit Aralıklı - Artan Aralıklı 

6. Su kayağı yapmayı öğrenmek için kurs almaya baş-
layan Yasemin’e kurstaki öğretmeni daha önce kar 
kayağı yapıp yapmadığını sormuştur. Yasemin bunun 
neden önemli olduğunu sorduğunda ise “Eğer daha 
önce kar kayağı yaptıysanız su kayağında denge sağ-
lamayı öğrenmeniz biraz zor olabilir.” yanıtını almıştır. 

Bu örnekte su kayağı öğretmeninin dile getirdiği 
durum aşağıdaki kavramlardan hangisine örnek 
olabilir?

A) Davranışın topografyası 
B) Öğrenmenin aktarılması
C) Geriye ket vurma 
D) Tepki genellemesi
E) Davranışta kontrast

7. Aşağıdakilerden hangisi öğrenilmiş bir davranış 
değildir?

A) İlknur Hanım’ın tartıya çıktığında kilo aldığını gör-
düğü için üzülmesi

B) İlhan’ın sabah yedide kalkması gerektiği için çalar 
saatini sabah saat yedide çalacak şekilde kurması 

C) Bedir’in lunaparkta bindiği sürat treninin ani ve hızlı 
hareket etmesi nedeniyle midesinin bulanması

D) Aslı Hanım’ın yürüyüşe çıkardığı köpeğinin parkta 
bir çocuğu ısırması nedeniyle suçluluk duyması 

E) Deren’in yeşil ışıkta karşıya geçerken bir otomo-
bilin üstüne doğru geldiğini görünce öfkelenmesi 

8. Dört yaşındaki Sinem, oyun odasında arkadaşların-
dan birinin elinde gördüğü oyuncağı almak istemiş, 
arkadaşı oyuncağı vermediğinde ise ağlamaya baş-
lamıştır. Öğretmeni, Sinem’i ikna etmeye çalışmış an-
cak Sinem’in ağlamasını bir türlü durduramamıştır. Bu 
duruma çözüm getiremeyen öğretmen, arkadaşının 
elindeki oyuncağı alarak Sinem’e vermiş, Sinem de 
ağlamaktan vazgeçmiştir. Bu olaydan sonra Sinem, 
arkadaşlarının oynadığı oyuncakları istemeyi, arka-
daşları oyuncağı kendisine vermezse ısrarla ağlamayı 
alışkanlık hâline getirir. Öğretmeni ise onun ağlamasını 
durdurmak için her seferinde istediği oyuncağı arka-
daşlarının elinden alarak Sinem’e verir. 

Sinem’in arkadaşlarının oynadığı oyuncakları iste-
meye, öğretmenin de buna izin vermeye devam et-
mesinin nedenleri aşağıdakilerin hangisinde doğru 
sırayla verilmiştir?

A) Olumsuz pekiştirme – Kaçınma
B) Olumsuz pekiştirme – Olumlu pekiştirme
C) Olumlu pekiştirme – Olumsuz pekiştirme 
D) Olumsuz pekiştirme – Psikolojik tepkisellik
E) Psikolojik tepkisellik – Olumlu pekiştirme
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9. Lise 1. sınıfta okuyan Ali matematik dersi sınavından 
yüksek bir puan almayı beklerken 30 puan almış ve 
“Doğruyu yaptığımdan çok emindim.” diyerek üzül-
müştür. Matematik öğretmeni ise Ali’ye sınav soru-
larını yanıtlarken nerelerde hata yaptığını kendisi ile 
birlikte gözden geçirerek yardımcı olmaya çalışmıştır. 

Öğretmen bu uygulamasıyla öğrenmeyi kolaylaş-
tıran aşağıdaki süreçlerden hangisinden yararlan-
mayı amaçlamaktadır?

A) Pekiştirme
B) Sonuçlar hakkında bilgi edinme
C) Olumlu aktarma
D) Aralıklı öğrenme
E) Parçalara bölerek öğrenme

10. Üç yıldır üniversiteye devam eden Seçil, hem ikinci 
öğretim öğrencisi olması nedeniyle hem de üniversi-
tede derslerin, kulüp faaliyetlerinin ya da kendi kişi-
sel ve sosyal faaliyetlerinin yoğunluğundan dolayı pek 
fazla televizyon izleyememektedir. Bu nedenle Seçil’in 
en son izlemiş olduğu dizi de üç yıl önce yayınlanmış 
olan “Yarın” isimli bir dizi filmdir. Seçil’in sınıf arkada-
şı olan Zehra ise derste olduğu için kaçırdığı dizilerin 
tekrar bölümlerini okulda olmadığı gündüz vakitlerin-
de televizyondan ya da internetten takip etmektedir. 
Zehra geçen üç yıl boyunca toplam 9 diziyi düzenli 
olarak takip etmiş ve bu dizilerin bir bölümünü bile 
kaçırmamıştır. Seçil ve Zehra bir sohbet sırasında “Ya-
rın” isimli diziden konuşmaya başladıklarında Seçil’in 
bu dizide rol alan oyuncuları, dizideki karakterleri ya 
da gerçekleşen olayları çok net bir şekilde hatırladığı 
ancak Zehra’nın bunları hatırlamakta güçlük çektiği 
gözlenmiştir. 

Zehra’nın “Yarın” isimli diziyle ilgili ayrıntıları hatır-
lamakta güçlük çekmesi aşağıdakilerden hangisiy-
le en iyi açıklanabilir? 

A) Geriye ket vurma
B) İleriye ket vurma
C) Güdüsel unutma
D) Olumsuz aktarma
E) Öncelik etkisi

11. Öğretmen olarak çalışmaya başladığı Eskişehir’de üç 
yıldır yaşayan Özgür Bey, hamama gitme alışkanlı-
ğı olmadığı için bu kentte bulunan hamamlara hiçbir 
zaman gitmemiştir. Eskişehir’e onu ziyarete gelen ar-
kadaşı Nihat ise bu kentin hamamlarının ününü duy-
muş ve bu hamamları merak ettiği için gidip görmek 
istemiştir. Arkadaşı Nihat, kendisine bu hamamlara 
nasıl gidebileceğini sorduğunda Özgür Bey, kendisi 
daha önce hiç gitmemiş olduğu hâlde, kentteki tüm 
hamamların isimlerini ve yerlerini bildiğini fark etmiştir. 

Özgür Bey’in daha önce hiç gitmemiş olduğu hâlde 
Eskişehir’deki hamamların isimlerini ve yerleri-
ni tam olarak bilmesi aşağıdakilerden hangisi ile 
açıklanabilir? 

A) İçgörüsel öğrenme
B) Bilişsel öğrenme
C) İşaret öğrenme
D) Sosyal öğrenme
E) Örtük (gizil) öğrenme

12. Aşağıdakilerden hangisi Bandura’nın sosyal öğ-
renme kuramına uygun bir öğrenmedir?

A) Sınava çalışmadığı hâlde derste öğretmeni dinle-
yen bir öğrencinin girdiği sınavda sınava çalışan 
öğrenciler kadar başarılı olması  

B) Bir öğrencinin okul basketbol takımında ilk beşe 
girmek için takım arkadaşları ile rekabete girmesi

C) Bir gencin arkadaşları arasında kabul görmek için 
onlarla birlikte içki içmeyi kabul etmesi 

D) Bu yıl anasınıfına başlayan ve aynı sınıfta yer alan 
20 öğrencinin hepsinin öğretmenlerini çok sevdik-
leri için okulu da çok sevmesi 

E) Bir öğrencinin, aykırı davranışları nedeniyle öğ-
retmenleri tarafından cezalandırılan arkadaşlarını 
görerek öğretmenlerinin beklentileri yönünde dav-
ranmayı öğrenmesi  
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1. Bülent, müdür yardımcısı Ali Bey (başlangıçta nötr olan 
bir uyarıcı) tarafından dayakla cezalandırıldığı (koşulsuz 
uyarıcı) için Ali Bey’e karşı olumsuz duygular hissetme-
ye başlamıştır (koşullu tepki). Bu durumda Ali Bey, Bülent 
için olumsuz duygulara yol açan bir koşullu uyarıcı hâline 
gelmiştir. Ali Bey bir sonraki dönem tarih dersine girmeye 
başlayınca kendi yol açtığı koşullu tepkiye tarih dersinin 
de yol açmaya başlamasına neden olmuştur. Bu örnekte 
nötr bir uyarıcı (tarih dersi) koşullu tepkiye (olumsuz duy-
gulara) yol açma gücünü koşullu bir uyarıcıyla (Ali Bey’le) 
eşleştiği için kazanmaktadır. Bu durum ikinci dereceden 
(üst düzey/ikinci düzey) koşullanmaya örnektir. 

Cevap A

2. Edimsel koşullanma kuramına göre organizma tarafından 
ortaya konulan bir davranış doğurduğu sonuçtan etkile-
nir. Yani organizmanın davranışı kendisi için hoş bir sonuç 
doğurursa tekrarlanma olasılığı artar (pekiştirme); hoş ol-
mayan bir sonuç doğurursa azalır (ceza). Buna göre ağla-
dığında istediğini elde eden bu çocuğun ağlama davranışı 
sonucu hoş olduğu için tekrarlanma sıklığı artan bir edim-
dir. Bu nedenle çocuğun istediğini elde etmeyle sonuçla-
nan ağlama davranışını daha sık sergilemeye başlaması 
edimsel koşullanmayla açıklanabilir. 

Cevap D

3. Engin’in izlemek istediği reklamları kaçırmamak için diğer 
reklamları izlemeyi sürdürmesi “kaçma” değil “kaçınma” 
stratejisi olacağı için A seçeneği doğru yanıt olamaz.  
B seçeneğinde yer alan ifadede ortamdan çıkan itici uya-
rıcı, izlemeyi istemediği reklamlar olarak ifade edilmek-
tedir. Bu durumda Engin’in kanal değiştirme davranışını 
sergilemesi ve böylelikle itici uyarıcıdan kurtulması gere-
kir. Burada Engin bu uyarıcılardan kurtulmak için herhangi 
bir davranış sergilememektedir. Engin otomatikleşen bir 
davranış olarak reklam izliyor olmadığı için C seçene-
ğindeki ifade Engin’in davranışının sürekliliğinin nedenini 
açıklamak için uygun değildir. Engin’in izlemeyi istemediği 
bu reklamlardan rahatsız olmamaya başladığı belirtilme-
diği için E seçeneğinde yer alan yorum da uygun değildir. 
Engin’in izlemeyi istemediği reklamları izliyor oluşunun 
nedeni bu reklamların ardından izlemek istediği reklamla-
rın yayınlanması yani olumlu pekiştirmedir. Bununla birlik-
te izlemek istediği reklamın ne zaman yayımlanacağı belli 
olmadığı için bu davranışı değişken aralıklı olarak pekiş-
tirilmektedir. 

Cevap D

4. Edimsel koşullanmada bir davranışın pekiştirilmemesi 
nedeniyle bir süre sonra ortadan kalkmasına “sönme” 
adı verilir. Bu örnekte öğrenci derse hazırlanma ve derse 
katılma davranışı pekiştirilmemeye başlandığında bu dav-
ranışları sergilememeye başladığı için bu durum sönme 
olgusuna örnek teşkil eder. 

Cevap D

5. Pekiştireç almak için belli sayıda davranışın yapılması ge-
rektiği durumlar sabit oranlı pekiştirmeye, belli bir sürenin 
geçmesi gerektiği durumlar ise sabit aralıklı pekiştirmeye 
örnektir. Bu durumda Ahmet Bey’in ödeme sistemi ‘sabit 
oranlı’ tarifeye, Özlem Hanım’ın ödeme sistemi ise ‘sabit 
aralıklı’ pekiştirmeye örnektir. Birden fazla tarifenin yürür-
lükte olduğu ve pekiştireç almak için yürürlükte olan bu 
tarifelerin hepsinin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiği 
durumlar ise katışık pekiştirme tarifeleri içinde yer alan 
birleşik tarifeye örnektir. Bu nedenle endüstri psikoloğu-
nun önerisi ‘birleşik tarifeye’ örnek teşkil etmektedir. 

Cevap A

6. Önceki bir öğrenme yaşantısının daha sonra gerçekleşen 
öğrenmeyi kolaylaştırmasına ya da zorlaştırmasına öğren-
menin aktarılması (transfer) adı verilir. Burada su kayağı 
öğretmeninin vurguladığı durum da öğrenmenin aktarıl-
masına (olumsuz aktarma) örnektir.  

Cevap B
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7. Öğrenme organizmanın çevresiyle girdiği etkileşimler 
sonucunda kendisinde kalan izler nedeniyle oluşan nis-
peten kalıcı davranış değişikliği olarak tanımlanmaktadır. 
Bir kimsenin tartıdaki rakamı görünce üzülmesi, bu raka-
mın anlamını bilmesini ve kilolu olmanın sağlık açısından 
riskli olduğunu öğrenmiş olmasını gerektirir. Çalar saat 
çaldığında uyanmak öğrenilmiş bir davranış değildir an-
cak bir kimsenin istediği vakitte uyanmak için çalar saati 
kullanması öğrenme sonucu gerçekleşen bir davranıştır. 
Sahibi olduğu köpeğin gerçekleştirdiği davranış nedeniy-
le kişinin kendisini sorumlu hissetmesi ve suçluluk duy-
ması belli değerlerin kazanılmasına, yani öğrenmeye bağlı 
olarak ortaya çıkan davranıştır. Bir otomobilin yayalar için 
yanan yeşil ışığı dikkate almaması durumunda kişinin öf-
kelenmesi için her şeyden önce kişinin bu kuralı biliyor 
olmasını ve bu kurala uymamanın da çok yanlış olduğunu 
düşünmesi gerekir. Seçenekler içinde yer alan ‘sürat tre-
ninin ani ve hızlı hareketleri nedeniyle ortaya çıkan mide 
bulantısı tepkisi’ ise doğuştan getirilen bir davranıştır.   

Cevap C

8. Sinem’in arkadaşlarının oynadığı oyuncakları istemeyi ve 
arkadaşları bu oyuncağı kendisine vermeyi kabul etmez-
se ısrarla ağlamayı alışkanlık hâline getirmesinin” nede-
ni “olumlu pekiştirme”dir çünkü Sinem bu davranışının 
ardından istediği bir şeyi elde etmekte diğer bir deyişle 
Sinem’in istediği bir uyarıcı ortama dâhil olmaktadır. Öğ-
retmenin, Sinem’in istediği oyuncağı arkadaşlarının elin-
den alıp Sinem’e vermeye devam etmesinin nedeni ise 
“olumsuz pekiştirme”dir çünkü öğretmen bunu yaptığın-
da hoş olmayan bir durumdan kurtulmakta diğer bir ifa-
deyle onu rahatsız eden itici bir uyarıcı (Sinem’in yüksek 
sesle ağlaması) ortamdan çıkmaktadır. 

Cevap C 

9. Öğrenmeyi etkileyen faktörlerden biri de öğrenme/öğret-
me yönteminin “geri bildirim” içerip içermemesidir. İyi bir 
öğrenmenin gerçekleşmesi için öğrenen kişinin öğrenip 
öğrenmediği ya da ne kadar öğrendiği ile ilgili olarak bilgi-
lendirilmesi gerekir. Örnekte anlatılan durumda matema-
tik öğretmeni Ali’ye neyi doğru neyi yanlış yaptığını gös-
tererek geri bildirim vermekte ve onun bir sonraki sınavda 
yanlışlarını azaltarak daha başarılı olmasını sağlamaya 
çalışmaktadır. Dolayısıyla doğru yanıt “Sonuçlar hakkında 
bilgi edinme”dir.  

Cevap B

10. Bilgi İşleme Kuramı’nda uzun süreli bellekteki bilginin geri 
getirilmesinde (hatırlanmasında) yaşanan sorunlar “ket 
vurma” olgusuyla açıklanır. Ket vurma belleğimize yerleş-
tirdiğimiz bilgilerin birbirlerinin hatırlanmasını engelleme-
si anlamına gelir. Eski bilgilerimizin yeni öğrendiklerimizi 
hatırlamamızı engellemesi “ileriye ket vurma”, yeni öğ-
rendiğimiz bilgilerin eski bilgilerimizi hatırlamamıza engel 
olması ise “geriye ket vurma” olarak adlandırılır.  Örnekte 
anlatılan durumda Zehra, “Yarın” isimli diziyi izledikten 
sonraki üç yıl boyunca başka diziler izlemiş olduğu için bu 
diziye ilişkin ayrıntıları arkadaşı Seçil kadar iyi hatırlaya-
mamaktadır. Çünkü onun daha sonra izlemiş olduğu dizi-
lere ilişkin belleğinde yer alan bilgiler bu diziye ilişkin bilgi-
lerin geri getirilmesini zorlaştırmaktadır. Bu durum “geriye 
ket vurma” kavramına bir örnek olarak kabul edilebilir.

Cevap A

11. Tolman’ın İşaret-Gestalt kuramında yer alan “gizil öğ-
renme” kavramı “Pekiştirmeye bağlı olmaksızın, büyük 
ölçüde farkında olmadan gerçekleşen ve performansa 
dönüşünceye kadar bellekte saklı kalan öğrenme” olarak 
tanımlanmaktadır. Örnekte Özgür Bey daha önce hiç git-
mediği halde, gidip de pekiştirildiği için değil yalnızca için-
de yaşadığı çevrede yer aldığı için hamamların yerlerini 
ve isimlerini farkında olmadan öğrenmiştir. Bu durum gizil 
öğrenmeye bir örnek olarak kabul edilebilir.  

Cevap E

12. Sosyal öğrenme kuramı bireyin başkalarının yaşantıları 
yoluyla dolaylı olarak yaşantı kazanarak edindiği bilgile-
ri ve bu bilgilere dayalı olarak sergilediği performansları 
açıklar. Yalnızca “E” seçeneğinde bireyin başkalarının ya-
şantıları yoluyla öğrendiği vurgulandığı için cevap bu se-
çenekte yer alan ifade olacaktır. C seçeneğinde anlatılan 
davranış değişikliği dolaylı yaşantı kazanma sonucunda 
değil doğrudan yaşantı sonucunda olduğu için edimsel 
koşullanmayla açıklanması daha uygun olacaktır. D seçe-
neğindeki durum da tepkisel koşullanmayla daha iyi açık-
lanacak bir durumdur. 

Cevap E
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1. Mehmet, İngilizce dersinde konuşurken zorlanmak-
ta ve bazı kelimeleri hatırlamakta güçlük çekmek-
tedir. Birkaç kez konuşmayı deneyen ancak başarılı 
olmayan Mehmet, İngilizce konuşmaya çalışmaktan 
vazgeçmiştir. İngilizce konuşma dersleri ve İngilizce 
konuşması gereken ortamlar Mehmet’te kaygı yarat-
maya başlamıştır. 

Mehmet’in İngilizce konuşmaktan vazgeçmesi ve 
İngilizce konuşması gereken ortamların kendisin-
de kaygı yaratması Mehmet için tepkisel koşullan-
maya göre aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kendini gerçekleştiren kehanet - koşullu uyarıcı 
B) Karşıt koşullanma - koşulla uyarıcı 
C) Öğrenilmiş çaresizlik - koşullu uyarıcı 
D) Öğrenilmiş çaresizlik - koşulsuz uyarıcı 
E) Kendini gerçekleştiren kehanet - koşulsuz uyarıcı

2. Tahtada sözlüye kaldırılan Ahmet, soruyu cevaplaya-
mayınca öğretmen tarafından yüksek sesle azarlanır. 
Ahmet, azar işitince tedirgin olur. Bu sırada da elinde 
mavi renkli bir tebeşir bulunmaktadır. Yıllar sonra bile 
Ahmet ne zaman mavi bir tebeşir görse tedirgin olur.

Yukarıda verilen tepkisel koşullanma örneğinde 
(I) Öğretmen azarlayınca Ahmet’in tedirgin olma-
sı (II) Mavi renkli tebeşir, (III) Öğretmenin azarı ve 
(IV) Ahmet’in mavi tebeşir görünce tedirgin olması 
aşağıda verilen kavramlardan hangileri ile eşleşti-
rilebilir?

(I) (II) (III) (IV)
A) Koşulsuz 

tepki
Koşulsuz 
uyarıcı

Nötr 
uyarıcı

Koşullu 
tepki

B) Koşulsuz 
tepki

Koşulsuz 
uyarıcı

Koşullu 
uyarıcı

Koşullu 
tepki

C) Koşulsuz 
tepki

Nötr uya-
rıcı

Koşulsuz 
uyarıcı

Koşullu 
tepki

D) Koşulsuz 
tepki

Olumsuz 
pekiştirici

Koşulsuz 
uyarıcı

Koşulsuz 
tepki

E) Koşulsuz 
tepki

Koşullu 
uyarıcı

Olumsuz 
pekiştirici

Koşullu 
tepki

3. İyi bir kemancı olmaları için dört yaşındaki oğluyla 
yedi yaşındaki kızını çalıştırmaya başlayan bir anne, 
kısa sürede yedi yaşındaki kızının kemanı kavramayı 
ve temel hareketlerini yapmayı daha çabuk öğrendi-
ğini fark eder.

Aşağıdakilerden hangisi, çocukların kemanı kavra-
ma ve temel hareketleri yapmayı öğrenme hızları 
arasında gözlenen farklılıkların nedeni olamaz?

A) Olgunlaşma
B) Yetenek
C) Güdülenme düzeyi
D) Türe özgü hazıroluş
E) Yaşantı farklılıkları

4. Eşi, Oğuzhan’dan evdeki bozuk musluğu onarmasını 
ister. Ancak Oğuzhan bu tür tamirat işlerinde bece-
riksiz olduğunu ve musluk tamir etmeyi başaramaya-
cağını düşünerek eşine bir tamirci çağırmayı önerir. 
Ancak o gün tatil günüdür ve usta çalışmamaktadır. 
Musluğun da acilen tamir edilmesi gerekmektedir. Bu-
nun üzerine Oğuzhan işe koyulur. Ancak bir türlü mus-
luğu tamir etmeyi başaramaz.

Oğuzhan’ın tamirat işlerini beceremeyeceği dü-
şüncesiyle musluğu tamir etmeye başlaması ve 
tam da böyle düşündüğü için başarısız olması aşa-
ğıdakilerden hangisine bir örnektir?

A) Karşıt koşullanma
B) Kendini gerçekleştiren kehanet
C) Sistematik duyarsızlaşma
D) Kademeli yaklaşma
E) Örtük öğrenme
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5. Aşağıdaki öğretmen davranışlarından hangisi biliş-
sel öğrenme yaklaşımının sayıltılarına uygun değil-
dir?

A) Öğrenciden bir şiirde neler anlatıldığını yorumla-
masını istemek

B) Konuyu anlatmadan önce bu konu ile ilgili neler 
bildiklerini sormak

C) İki kuramcının benzerlik ve farklılıklarını ve bilime 
asıl katkılarının neler olduğunu açıklamak

D) Biyoloji dersinde öğrenciden 20 farklı ağaçtan bi-
rer yaprak toplamasını istemek

E) Öğrenciyi verdiği her bir doğru cevaptan sonra sı-
nıf içinde takdir etmek

6. Arkadaşı, Ahmet’e “Ayağına çalı süpürgesi değince üç 
kere yere tükür yoksa başına uğursuzluk gelir.” demiş-
tir. Ahmet gülüp geçmiş ancak o akşam araba ile yol 
kenarındaki refüje çarpmış ve arabada büyük hasar 
oluşmuştur. O günden sonra Ahmet ayağına ne zaman 
süpürge değse üç kere yere tükürmeye başlamıştır. 

Ahmet’in yere tükürmesi edimsel koşullanmaya 
göre aşağıdakilerden hangisi ile açıklanabilir?

A) Kaçma  
B) Alışma
C) Batıl davranış
D) Sönme
E) Kademeli yaklaşma

7. İlk kez araba kullananların yaşadığı sorun, arabayı 
hareket ettirmek, yani debriyajdan ayağını ne zaman 
çekip, gazı ne zaman artıracağını ayarlayabilmektir. İlk 
kez kullanılan arabanın debriyajı da sertse öğrenmek 
bayağı zordur. Bunu öğrenmenin en iyi yolu arabayı 
sürekli kullanmaktır. Bir süre sonra kişi debriyajı ayar-
lamayı öğrenir. 

Burada gerçekleşen öğrenme aşağıdakilerden 
hangisine bir örnektir?

A) Psikolojik tepkisellik
B) Alışkanlık oluşması
C) Sosyal öğrenme
D) Kademeli yaklaşma
E) Gizil öğrenme

8. Arkadaşlarının kullandığı bir araba modelinin hem ucuz 
olduğunu hem de az yakıt tüketip tasarruf sağladığı-
na tanık olan Ahmet Bey kredi çekip o model arabayı 
almıştır. Ancak yeni aldığı arabadaki kumanda kolları 
ve gaz – debriyaj dengesi eski arabasından oldukça 
farklıdır ve farklı bir kullanım gerektirmektedir. Ahmet 
Bey, arabayı eski arabası gibi kullanınca kaza tehlike-
si atlatmıştır. Bunun üzerine arabayı kullanırken daha 
dikkatli olmuş ve bir daha kaza tehlikesi atlatmamıştır. 

Ahmet Bey’in, (I) arkadaşının arabasının az yakıt 
tüketmesine tanık olması (II) yeni arabayı eskisi 
gibi kullanması ve (III) kaza tehlikesi atlattıktan 
sonra, arabayı daha dikkatli kullanması sırasıyla 
aşağıdaki kavramlardan hangilerine örnek olabilir?

(I) (II) (III)
A) Edimsel  

koşullanma
Model  
alma

Ceza

B) Dolaylı  
pekiştirici

Alışkanlık Olumsuz 
pekiştirme

C) Dolaylı 
pekiştireç

Dolaylı  
güdülenme

Olumsuz 
pekiştireç

D) Olumlu 
pekiştireç

Alışma Ceza

E) Sosyal 
pekiştireç

Ayırt etme Olumsuz 
pekiştireç



8

DENEME - 2

P
E
G
E
M

A
K
A
D
E
M
İ

9. Bir lokantada lahmacun yiyen Ali, lahmacun büyük ve 
lezzetli olduğu ve ikram olarak verilen salata ve ca-
cıktan memnun kaldığı için o lokantaya sürekli olarak 
gitmeye başlar. Bir gün aynı lahmacundan yedikten 
2 saat sonra kendini aşırı ölçüde rahatsız hisseder. 
O lokantaya daha sonra gitse de bir daha lahmacun 
yemez.
I. Ali’nin lokantaya gitmesini sağlayan lahmacunun 

büyük ve lezzetli olması ile verilen ikramlar
II. Ali’nin lokantaya sık sık gitmesi 
III. Ali’nin bir daha lahmacun yememesi 
durumları aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla 
doğru olarak verilmiştir?

I II III

A) Olumsuz 
pekiştireç

Model alma Ceza

B) İkincil 
pekiştireç

Alışkanlık Olumsuz 
pekiştirme

C) Olumlu  
pekiştireç

Edimsel 
koşullanma

Garcia etkisi

D) Olumlu 
pekiştireç

Gizil   
öğrenme

Olumsuz 
pekiştireç

E) Sosyal 
pekiştireç

Edimsel 
koşullanma

Ayırt etme

10. Çiğnediği sakızın kokusunun kişiye, çocukluğun-
da oyun oynadığı bahçedeki mutlu olduğu anları 
anımsatması ve kişiyi mutlu etmesi sürecinde, tep-
kisel koşullanmaya göre, sakızın kokusu aşağıda-
kilerden hangisine bir örnektir?

A) Koşullu uyarıcı
B) Koşullu tepki
C) Nötr uyarıcı
D) Koşulsuz uyarıcı
E) Koşulsuz tepki

11. Bilgiyi işleme modeline göre güdüsel süreçlerin kont-
rolü yürütücü işlevin bir özelliğidir. Güdüsel süreçler, 
bir konu veya kavram öğrenilirken nelerden hoşlanıp 
hoşlanılmayacağı, bireyin ilgileri ve beklentilerini kap-
sar. Yürütücü işlev çalışır ama nasıl çalıştığının bireyler 
genellikle farkında değildir. 

Aşağıdakilerden hangisi yürütücü işlevin bu özelli-
ğine bir örnek olarak verilebilir?

A) Bazı öğrencilerin evrim teorisi denilince hemen 
olumsuz tepki verip anlatılanı dinlememesi

B) Bir öğrencinin fen bilgisi dersindeki konuları basit-
ten zora doğru sıralayarak öğrenmeye çalışması

C) Stendhal’ın Kızıl ve Kara adlı romanını okuyan bir 
kişinin romanda anlatılanlardan hareketle Napol-
yon Dönemi’ni daha iyi anlaması

D) Tarih dersinde bir konuyu anlamayan öğrencinin o 
konuyu iki ayrı kitaptan özetlemeye çalışması

E) Bir öğrencinin kimya formülünü esprili bir konu ile 
ilişkilendirerek öğrenmeye çalışması

12. Bir anne çocuğuna belirli bir süre ders çalışma alış-
kanlığı kazandırmaya çalışmaktadır. Bunun için ço-
cuğunu ders çalıştığı her 10 dakika için ödüllendirir. 
Daha sonra anne, ödül için gereken çalışma süresini 
periyodik olarak artırır.

Bu örnekteki annenin kullandığı pekiştirme tarifesi 
aşağıdakilerden hangisidir?

A) Değişken aralıklı pekiştirme
B) Artan oranlı pekiştirme
C) Artan aralıklı pekiştirme
D) Sürekli pekiştirme
E) Değişken oranlı pekiştirme
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